
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 02 listopada 2017 r.

FB-BP.3111.500.2017.GK
Urząd Marszałkowski 
Wojćwództwa Donośląskiego

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/WM4.4143.3.62.2017.MF.4404 (nr wewnętrzny MF182) z dnia 30 października 

2017 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017 zawiadamiam, że zostały 

wprowadzone następujące zmiany: (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota zwiększenia

010 01078 6513 Samorząd Województwa 
Dolnośląskiego

522 251,00

Razem 522 251,00

Powyższe środki przeznaczone są dla Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń 

Wodnych we Wrocławiu na realizację zadań w ramach „Projektu ochrony 

przeciwpowodziowej w dorzeczu rzeki Odry”.

Środki na realizację decyzji pochodzą z pożyczki nr 7436 - POL Międzynarodowego 

Banku Odbudowy i Rozwoju i przekazane zostaną przelewem znakowanym „pożyczka 

Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju”.

Na powyższe zadanie udzielone zostało zapewnienie finansowania realizacji 

przedsięwzięcia decyzją Ministra Finansów z dnia 11 czerwca 2014 r. nr DZ1/4442/9- 

9/LHU/14/RD-52283, skorygowaną decyzjami: z dnia 18 grudnia 2015 r., z dnia 18 maja 

2016 r., z dnia 11 sierpnia 2016 r., z dnia 21 grudnia 2016 r., z dnia 17 sierpnia 2017 r. oraz 

z dnia 23 października 2017 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2017 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 12 - Środowisko,

Zadanie 12.5 - Ochrona wód i gospodarowanie zasobami wodnymi,

Podzadanie 12.5.3 - Ochrona przeciwpowodziowa,

Działanie 12.5.3.2 - Budowa i przebudowa infrastruktury przeciwpowodziowej.



Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF182.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 02 listopada 2017 r.

FB-BP.3111.501.2017.GK
Urząd Marszałkowski 
Województwa Donosląskiego

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/WM4.4143.3.61.2017.MF.4403 (nr wewnętrzny MF183) z dnia 30 października 

2017 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017 zawiadamiam, że zostały 

wprowadzone następujące zmiany: (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota zwiększenia

010 01078 6513 Samorząd Województwa 
Dolnośląskiego

990 566,00

Razem 990 566,00

Powyższe środki przeznaczone są dla Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń 

Wodnych we Wrocławiu na realizację zadań w ramach „Projektu ochrony 

przeciwpowodziowej w dorzeczu rzeki Odry”.

Środki na realizację decyzji pochodzą ze środków kredytu nr F/P 1535 (2005) Banku 

Rozwoju Rady Europy i przekazane zostaną przelewem znakowanym „kredyt Banku 

Rozwoju Rady Europy”.

Na powyższe zadanie udzielone zostało zapewnienie finansowania realizacji 

przedsięwzięcia decyzją Ministra Finansów z dnia 11 czerwca 2014 r. nr DZ1/4442/9- 

9/LHU/14/RD-52283, skorygowaną decyzjami: z dnia 18 grudnia 2015 r., z dnia 18 maja 

2016 r., z dnia 11 sierpnia 2016 r., z dnia 21 grudnia 2016 r., z dnia 17 sierpnia 2017 r. oraz 

z dnia 23 października 2017 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2017 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 12 - Środowisko,

Zadanie 12.5 - Ochrona wód i gospodarowanie zasobami wodnymi,

Podzadanie 12.5.3 - Ochrona przeciwpowodziowa,

Działanie 12.5.3.2- Budowa i przebudowa infrastruktury przeciwpowodziowej.



Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF183.
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